
27. évfolyam 8-9. szám

Bábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapja
www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal

Fotó:Fotó:
Varga JánosVarga János



2016. augusztus-szeptember BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu2

ÉLETFÁN A BÁBOLNAI KISBABÁK NEVEI
Minden gyermek születése fontos 

momentum Bábolnán, amit 2011 
óta faültetéssel, tavalytól pedig egy 
új gesztussal köszön meg az önkor-
mányzat a gyermeket vállaló bábol-

nai családoknak. Legutóbb augusz-
tus 26 -án ünnepelt a város kisbabás 
közössége. A hivatal épülete előtt 
található, 2015 ben felavatott Életfa 
Gera Katalin kaposvári szobrász-
művész alkotása, melyen mintegy 
nyolcszáz levélke díszeleg. Ebből 
265 levélnek volt már gazdája, hi-
szen a 2011 óta születettek nevei is 
kaptak helyet a köztéri alkotáson. 

Az Életfa ünnepség alkalmával 
Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai 
Alapszolgáltatási Központ vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
dr. Horváth Klára polgármester 
újabb 29 gyermek nevét olvasta fel. 
Olyan csöppségekét, akik a tavalyi 
esztendőben látták meg a napvi-
lágot, nekik szólt ugyanis az au-
gusztusi köszöntés. A polgármes-
ter elmondta: a csemeték parkjába 
2011-től ültették a fácskákat, majd 
a park megtelt és emiatt egy újító 
kezdeményezést kerestek a törek-
vés folytatására. Ezzel a gesztussal 
a jövőnek is üzennek, magyarázta a 
városvezető.

Az önkormányzat a kötelezően vál-
lalt feladatokon túl számos intézke-

déssel segíti a gyermekvállalást és a 
fiatalok letelepedését. A Start számla 
nyitást kezdeményező szülőknek 
negyvenezer forintot folyósítanak, 
az önkormányzat ajándékát pedig 

babalátogatással egybekötve, úgy-
nevezett Babazsúr keretében adja 
át a városvezető.

Bábolna baba barát város címre is 
pályázott, mely a járdaépítés prog-
ramban hagy leginkább nyomot. 
Aki tolt már babakocsit hepehupás 
úton, az tudja, hogy mekkora köny-
nyebbség a jó minőségű járda, és 
a járdavégekre épített betonrámpa. 
Az önkormányzat törekvései szerint 

a közelmúltban több játszóteret is 
építtetett, hogy az újszülöttek ké-
sőbb is kellemes élményeket sze-
rezhessenek lakóhelyükön.

Popovics György, a megyegyűlés 
elnöke is a családokat érintő tá-
mogatásokat emlegette fel, melyek 
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Bá-
bolna élhetőbb legyen. Arra is utalt, 
hogy Bábolna szerencsés helyzet-
ben van, hiszen stabil gazdasági 
mutatói jó alapként szolgálhatnak 
akkor, ha a fiatalok letelepedésü-
ket fontolgatják itt. A megyegyűlés 
elnöke arra is rávilágított: az ön-
kormányzat és a megye törekvései 
kulcsfontosságúak, hiszen a család,  
a város és a megye egymásra épülő 
egységek. 

Az Életfa-ünnepség végén a je-
lenlévő kisbabás szülők az Életfa 
mellett fotózkodtak, és büszkén mu-
tatták meg rokonaiknak is a gyer-
mekek nevével ellátott, csöppnyi, 
de annál fontosabb üzenettel bíró 
bronzleveleket. Az Életfa további 
levelei sem maradnak üresen: már 
most körvonalazódik, hogy jövőre 
még több kisbabás szülő örülhet a 
köztéri alkotásnak, hiszen úgy tudni, 
az idei esztendő első félévében szü-
letettek száma meghaladja a tavalyit 
is.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Fontos döntések sarkallták a bábolnai képviselőket 
arra, hogy munkarendjüktől eltérő módon, nyáron is 
ülésezzenek. A legutóbbi, júniusi testületi ülést így 
két rendkívüli tanácskozás is követte a nyár folyamán.

Július 11-én nyolc napirendi pontot tárgyaltak meg. 
A grémium tájékoztatókkal foglalkozott megyénk gyer-
mek és fiatalkorú bűnelkövetőivel kapcsolatos témában, 
valamint a bűnmegelőzési tevékenységről, illetve a Győr 
Nagytérség Hulladékgazdálkodási Társulás anyagait te-
kintették át. 

A második napirendi pontban dr. Bacsárdi József al-
jegyzőt választották meg a Közbeszerzési Bíráló Bizott-
ság elnöki posztjára. A döntés egyhangúan hozták meg 
a képviselők.

Az ülés menetében Kocsis Gábor jegyző az 1. számú 
háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének jóváha-
gyására tett javaslatot. Köztudott, hogy a körzetben dr. 
Tóth Beáta vette át március elsejétől a  háziorvosi teen-
dőket helyettesítési rendszerben, majd szeptember else-
jétől a praxis teljes jogú jogosultjaként folytathatta mun-
káját. A képviselők a módosításról döntöttek ekkor, mely 
döntéssel az önkormányzat kivonulhatott a praxisból, a 
helyiek pedig rendezett körülmények közt zajló orvosi el-
látásra számíthatnak. 

A termálvíz és gyógyvíz távvezetékeinek és a kutak 
elektromos megtáplálásához szükséges vezetékek le-
fektetése különösen fontos előkészítő beruházás, mely 
kihagyhatatlan része a strand- és fürdőfejlesztés projekt-
nek. A munkálatokra kiírt közbeszerzésről is a rendkívüli 
ülésen hoztak döntést a helyi képviselők.

A folytatásban is pályázattal foglalkoztak, miután a vá-
ros birtokában lévő termálvíz metángázos. Ennek gáz-
talanításához speciális gázleválasztó berendezést kell 
kiépíteni, melyre európai uniós pályázati lehetőség is kí-
nálkozik, így – döntése szerint – ilyen módon igyekezett 
forrást találni az önkormányzat. A pályázat megírására 
kerestek vállalkozót, az ülésen pedig már a jelentkező 
cégek beküldött árajánlatai közül választottak. Várhatóan 
ősz során a pályázat elbírálása is megtörténik. 

A képviselők ezt követően a Bábolna-torony világításá-
nak kérdését vitatták meg. A torony elektromos megtáp-
lálásához a terület tulajdonosainak hozzájárulására és 
szolgalmi jog alapítására is szükség volt, ezért az érintett 
magánszemély-tulajdonosoktól és egy cégtől is jóváha-
gyó nyilatkozat aláírását kérelmezte az önkormányzat. A 
szerződéskötéssel és a szolgalmi jog bejegyzésével ösz-
szefüggő költségeket az önkormányzat vállalta fel.

A folytatásban a képviselő-testület elfogadta az ÉDV Zrt. 
2015. évre vonatkozó vízi közmű üzemeltetés szennyvíz-
ágazati  beszámolóját, valamint kérte a társaságot, hogy 
az ívóvízágazati beszámolót is küldje meg a testület szá-
mára. 

A júliusi rendkívüli ülés zárásában közterület-használati 
kérelmekkel foglalkozott a grémium.

Augusztus 4-én is nyolc napirendi pontot tárgyal-
tak, mely ülést is rendőrségi tájékoztatóval kezdtek meg. 
Ezen túlmenően busz menetrend változással kapcsolat-
ban hangzottak el információk.

A második napirendi pontban a rendezési terv módo-
sítására beérkezett vélemények elfogadására került sor. 
A strand- és fürdő építéssel, valamint a szabadidőparki 
fejlesztéssel kapcsolatban a sportcsarnok mögötti terület 
szabályozása történik. E területtel együttesen bábolnai 
társaságok kérelmeivel is foglalkoztak, a szabályozási 
tervet így módosították. A folyamat immár az utolsó fázi-
sába került, miután a főépítész jóváhagyására bocsátot-
ták a rendezési tervet.

A Víztorony utcában ismét sikerült önkormányzati te-
rületet értékesítenie a városvezetésnek, ezzel is segítve 
két fiatal pár letelepedését Bábolnán. Ezzel csökkent az 
eladandó, üres önkormányzati telkek száma, mely jó hír 
a település számára.

Sor került a 2016. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváha-
gyására is, melyet az ÉDV Zrt. részére küldött meg az 
önkormányzat.

Az ülés folytatásában, az ötödik napirendi pontban a 
testület hozzájárult a Bábolnai Százszorszép Óvoda egy 
csoportjának létszámbővítéséhez és a nyitvatartás mó-
dosításáról is szavaztak. Ennek értelmében a jövőben 16 
óráig tart nyitva az intézmény. 

Nyolcvanezer forintos támogatásról is döntöttek, mely 
forrást harangjavításra adományozott a grémium, miután 
a  katolikus templom harangja meghibásodott. A hívek 
körében gyűjtést is szerveznek a harang javításához.

A Gazdanapokhoz kapcsolódóan nyújtotta be közterü-
let-használati kérelmét a Ménesbirtok. 

A ülés utolsó napirendi pontjában is közterület-hasz-
nálati kérelmekkel foglalkozott a testület, ezzel zárták a 
rendkívüli tanácskozást.

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30
Kedd:  8:30–11:30, 12:30–14:30
Szerda:  szünnap
Csüt.:  8:30–12:30, 13:30–15:00
Péntek:  szünnap

Dr. Horváth Klára
polgármester fogadóórája: 

csütörtök 8:30 – 12:30.

Jegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön hivatali 

ügyfélfogadási időben.
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GYALOGÁTKELŐK, ASZFALTOZÁS, KÖZVILÁGÍTÁS,
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

Ahogy azt településünkön megszokhattuk, a nyári idő-
szakban a város önkormányzata beruházásokat hajt végre, 
melyeknek köszönhetően komfortosabbá, élhetőbbé válik 
környezetünk. Ez évben két gyalogátkelő, a közvilágítás 
korszerűsítése, csapadékvíz elvezető javítása és utak asz-
faltozása javítja életünket.

A város két, egymástól távol eső pontján épült gyalogát-
kelő, melyek mindegyike korábbi lakossági igények alapján 
létesült. A Jókai utcában, a polgármesteri hivatal közelé-
ben biztonságosabbá vált az időnként komoly kamion és 
személygépkocsi forgalmat lebonyolító út közlekedése. Az 
átkelésnél sok kerékpárossal, óvodás- és iskoláskorú köz-
lekedővel találkozhatunk. A Wesselényi utcai buszmegálló-
nál már több baleset is történt, így érthető volt a beruházás 
fontossága. A kivitelezők mindkét helyszínen gondoskodtak 
a megfelelő közvilágítás kiépítéséről is, melyek takarékos 
üzemüknek köszönhetően a város költségvetését is kevés-
bé terhelik.

Dr. Horváth Klára polgármester közvilágítás-korszerűsí-
tésről is beszámolt lapunknak. Mint elmondta, egy gazda-

sági egyeztető fórum alkalmával vetődött fel a közvilágítás 
kialakításának kérdése, mely a város több pontját is érinti. 
Elsősorban a Köves János út Bábolnáról Tárkány felé kive-
zető szakaszát ítélték kritikusnak a helyi vállalkozók. Ezen 
a részen több cég is működik, dolgozóik pedig gyakran a 
hajnali, vagy az éjszakai órákban közlekednek arra kerék-
párral, illetve gyalogosan.

Tavaly a Hetes majorban aszfaltozott a város, ahol akkor 
napelemes rendszerrel oldották meg a közvilágítást, mellyel 
jelentős összegeket spórol meg az önkormányzat. Idén to-
vább folytatódott e terület szilárd útburkolattal történő ellá-
tása, azóta már pormentesen lehet egy „u” alakot körbeírva 
a hetes majort bejárni. Bábolna Város Önkormányzata gon-
doskodott az újonnan aszfaltozott terület közvilágításáról is. 
A tavalyi tendenciát folytatva energiatakarékos megoldású 
rendszert építettek ki, mely más városokban tapasztaltaktól 
eltérően megfelelő fényerőt is produkál.

Az Ady Endre utca és az Ácsi út kereszteződésében és 
annak környékén hosszú ideje probléma volt a csapadékvíz 
elvezetése, ennek következtében több alkalommal útbesza-
kadás is történt. A város önkormányzata a közútkezelővel 
egyeztetve már több alkalommal végzett bontásokat a hiba 
feltárására. Mint kiderült, az évtizedekkel ezelőtti csatorná-
zási munkák alkalmával a kivitelező nem éppen elfogadható 
módon elvágta a vízelvezető nagy átmérőjű vezetékét, hogy 
a szennyvízcsatornát keresztbe tudja vinni a föld alatt. Akkor 
azt a tényt figyelmen kívül hagyták, hogy ez súlyos problé-
mákat okozhat az utakról összegyűlt esővíz elvezetésében. 
A gond feltárása hosszú időt vett igénybe, de végre meg-
nyugtató és hosszú távú megoldás született. A munkálatok 
költsége a bábolnai önkormányzatot terheli. Eddig mintegy 
600 ezer forintot költött erre a város, de a végleges kiadá-
sokat az útfelújítást követően lehet megállapítani. Örömteli, 
hogy szeptember elejére, a nagyobb esőzések kezdetére 
ez a probléma megnyugtató módon végleg megoldódik.

Bábolna és a finnországi Ypäjä 
között 2012-ben került aláírásra 
testvérvárosi szerződés. A test-
vérkapcsolat jövőre lesz 5 éves, 
amelyet a két település méltó-
képpen kíván megünnepelni, 
ezért Vesa Ketola Ypäjä polgár-
mestere meghívására a jövő évi 
közös programok előkészítése 
ügyében utazott Bábolnáról de-
legáció Ypäjäbe. 

A tárgyalások alapján Bábolna 
vállalta, hogy pályázatokat fog 
benyújtani a jövő évi programok színvonalas lebonyolítá-
sa érdekében. Megállapodás született arról, hogy közösen 
előkészítik a ypäjäi Nyári Színház zenészeinek Bábolnára 
utazását és bábolnai fellépését. 

Meghívást kaptunk a 2017. május 26-28-án rendezendő 
Nemzetközi Lovas Oktatási Konferenciára, amelynek ke-

retében egy bábolnai kulturális 
csoport fellépésére fog lehe-
tőség nyílni. A Lovas Oktatási 
Konferenciára a szervező Ypäjäi 
Lovasiskola Önkormányzatunk 
közreműködésével meg kívánja 
hívni a bábolnai Lovasiskola és 
a Ménesbirtok képviselőit is. 

A bábolnai delegáció a tárgya-
lások lebonyolításán túl megte-
kintett egy kiállítást, előadáso-
kat hallgatott meg egy a fiatal 
vállalkozók letelepedését célzó 

önkormányzati projektről, valamint részt vett a település 
évente megrendezett fesztiválján, a Ypäjäi Éjszakákon.

Bízunk benne, hogy a tárgyalások eredményeképpen a 
jövő évben számos közös finn-magyar programmal tudjuk 
a településeink közötti együttműködést elmélyíteni.

BÁBOLNAI DELEGÁCIÓ TÁRGYALT FINNORSZÁGBAN
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Bábolna Város Önkormányzata történetének egyik leg-
nagyobb beruházását kezdte előkészíteni a nyár folyamán. 
Miután kitisztították az 1983-ban még a Bábolnai Mezőgaz-
dasági Kombinát által fúrt Lobkovitz-erdő melletti kutakat, 
megkezdték a gyógy- és termálvíz behozatalát a sportcsar-
nok melletti területre. Első lépésként csővezetékeket fektet-
nek a föld alá a víz és elektromos vezetékek számára.

Az önkormányzat június és július hónapban közbeszerzé-
si eljárásokat folytatott le, majd a termálvezetékek lefekte-
téséhez a munkaterületet is átadta a nyertes pályázónak. A 
tervek szerint a munkálatok ősz végére fejeződnek be, ezzel 
lezárulhat a strand- és fürdőfejlesztés első lépcsőfoka. 

Dr. Horváth Klára polgármester lapunk számára elmondta, 
a strand és fürdő, valamint a szabadidőpark a sportcsarnok 
melletti területen valósulhat meg, melynek részeként kor-
mányzati támogatással itt létesülhet kétmedencés tanuszo-
da is. Az uszodákat az önkormányzat látja majd el termálvíz-
zel, és a melegvíznek köszönhetően az építmények fűtését 
is megoldja. Három vezeték kiépítése zajlik a beruházás 
alapszakaszában. Gyógyvíz, termálvíz és az elektromos 

megtápláláshoz szükséges villanyvezeték biztosítja majd a 
kutak zökkenőmentes működését. A beruházás ezen része 
mintegy 144 millió forint nettó összeggel terheli települé-
sünk költségvetését.  

Dr. Horváth Klára polgármester a kutak adottságairól is 
állást foglalt, hiszen gyógyvíz és termálvíz is érkezik majd 
a kialakítandó medencék töltéséhez. Gyógyvizünk 1200 
méter mélyről, 51 fokosan érkezik, a termálvizet pedig 600 
méteres mélységből, 38 fokosan nyerjük. A termálvizet egy 
téli medencében és a tanuszodában, valamint a strandme-
dencékben hasznosítják majd. A metángázosnak minősített 
egyik kutat gázleválasztó berendezéssel teszi alkalmassá 
az önkormányzat a beruházáshoz. A leválasztott metángáz 
alkalmas lesz elektromos energia és hő termelésére, mely 
a strand üzemeltetését teheti reizsiköltség-mentessé. A víz 
felhasználási helyre juttatását a szabványoknak megfelelő 
módon végzi a kivitelező, így a hőveszteség minimális, két-
két és fél fok lesz. 

A beruházás komplex. A tanuszoda költségvetése hoz-
závetőlegesen bruttó 330 millió forint, 2017-re prognosz-
tizálhatjuk. Az önkormányzat benyújtotta pályázatát, mely 
szerint kormányzati projekt keretében valósulhat meg az 
ország több, mint harminc helyszínéhez hasonlóan. A sza-
badidőparki fejlesztés több, mint 500 millió forintos beruhá-
zás lesz. Közel 6 hektáros területen valósul meg. Az önkor-
mányzat szeretne pályázati forráshoz is hozzájutni a meg-
valósítás érdekében. 2017-ben szeretnék elindítani a kivite-
lezési munkálatokat, melynek eredményeként 2018 nyarára 
megépülhet a komplexum. A fürdő és a strand kérdésében 
a polgármester önkormányzati beruházásról beszélt, mely 
két-három évig tartó munkálatokat igényel. Az épületek 
és medencék önkormányzati büdzséből valósulnak meg, 
ugyanakkor itt is keresik azon pályázati lehetőségeket, me-
lyekkel csökkenthetik az önkormányzat által befektetendő 
összegeket.

TÖRTÉNELMI BERUHÁZÁS KEZDETÉN

Nyáron is szervezett piacot a Bábolnai Hölgyek Egy-
lete, kedvében járva azoknak, akik szeretik a minőségi, 
friss portékákat, háztáji élelmiszereket. A nyári piacal-
kalmakat  az  esős  időjárás  is  tarkította,  de  augusztus 
13-án szerencsésen szép időben 17 kereskedővel lehe-
tett találkozni a város központjában. 

– Sok árus a nyári időszakban a Balaton környékén érté-
kesít, így ez a kereskedői létszámon is meglátszott, magya-
rázta Antos Zsófia szervező, aki hozzátette: tradicionális ter-
mék a sajt, mely eddig minden piacalkalommal megjelent 
a palettán. 

A háztáji termékek skálája továbbra is a korábban meg-
szokott minőségben vonult fel a standokon. Volt lekvár, 
kürtős kalács, házi száraz tészta, virág, szárított levendula, 
dísztárgyak, és a legnépszerűbb tradicionális áru a sajt. A 
száraz húsáru ezúttal kimaradt a kínálatból, és a zöldség 
továbbra is hiánycikk. 

– Sokan termesztenek, de az őstermelői igazolvány nélkül 
nem árusíthatnak a zöldséget veteményezők, magyarázta 
ennek okát Zsófia. Elmondása szerint, nagyon nehéz zöld-
ségárust találni, mert a hétvégi napokon nagyobb piacokon 
értékesítenek. 

A gyerekeknek ezúttal ugrálóvárral kedveskedtek. A sár-
ga gumivár már messziről csalogatta a legkisebbeket. 

Antos Zsófia előrevetítette, a következő piac szeptember 
10-én lesz, a Kukorica fesztivál hangos kavalkádjában. Ígé-
rete szerint az azt követő téli időszakban is lesz vásár.

A piac töretlenségét és sikerét a megbízható minőségben 
kereshetjük, hiszen az itt kínált portékák valóban gondos 
odafigyeléssel kerülnek a vásárlók kosarába.

MÁR LEVENDULÁT IS KAPNI A PIACON
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Egy gyermek születése nemcsak az édesanyának, az 
édesapának, a családnak és a rokonoknak fontos momen-
tum, de örömét leli benne a város vezetése, mert így bizto-
sítottnak vélheti a település jövőjét. A Bábolnán gyermeket 
vállaló szülőket pedig köszönet illeti, tartja ezt dr. Horváth 
Klára polgármester, aki különösen szívén viseli a város 
legifjabb és legidősebb polgárainak sorsát. Április óta már-
már hagyományról is beszélhetünk akkor, amikor a Babzsúr 
kerül szóba. Ez ugyanis egy olyan látogatás a kisbabás 
családok otthonában, amikor dr. Horváth Klára átadja szá-
mukra az önkormányzat ajándékcsomagját, illetve felajánlja 
start számla nyitása esetén az állam által finanszírozott 40 
ezer forint értékű életkezdési támogatást és az önkormány-
zat további 40 ezer forintos támogatását. Az önkormány-
zat nevében nyújtott támogatás negyedévente ismétlődik, 
és szerencsére mindig van olyan család, ahol van ok arra, 
hogy várják a városvezetőt. Ez a gesztus nem az egyetlen 
az önkormányzat család-barát intézkedései közül, bizonyít-
ja ezt az is, hogy jövőre ismét találkozhatunk a most bemu-
tatott kisbabák neveivel akkor, amikor az Életfa-ünnepség 
berkeiben kapják meg bronzlevélkéjüket. 

ÁPRILISBAN SZÜLETETT KISBABÁK: 
SCHÜTZ MARTIN született 2016. április 25-én
szülei: Téglási Alexandra és Schütz Gábor.

SZÉKELY ZALÁN PÁL született 2016. április 26-án
szülei: Székely Katinka és Kovács Pál.

MÁJUSBAN SZÜLETTEK:
PETRÁCS ZSUZSANNA született 2016. május 24-én

szülei: Böröcz Elisabeth és Petrács Vilmos.
CSÁKI PANNA született 2016. május 31-én, 

szülei: Szakál Noémi és Csáki Csaba.

JÚNIUSBAN SZÜLETETT KISBABÁK:
NAGY PANNI született 2016. június 14-én

szülei: Patzák Diána és Nagy Zoltán.
ZSOLNAI GERGŐ született 2016. június 15-én
szülei: Horváth Hajnalka és Zsolnai István.
LISZKAI PETRA született 2016. június 30-án

szülei: Varga Enikő és Liszkai László.

BABAZSÚR: 
AJÁNDÉKHOZÓ LÁTOGATÁS

ÉLMÉNYEKKEL TELI NAP GYŐRBEN
A nyár egyértelműen a nyaralások és utazások időszaka, 

ez azonban – lehetőségek híján – nem mindenkinek adatik 
meg. A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ kellemes, prog-
ramokban gazdag nappal igyekezett meglepni a gondozá-
sukban lévő családokat. Augusztus 12-én állatkerti sétára 
invitálta az említett családok gyermekeit, majd az egyik győri 
üzletközpontban berendezett őslénykiállítást is megnézték. 

A győri állatkert élményekkel teli programot kínált a kirán-
dulóknak. Rendkívüli látványosság volt az aranyhörcsögök 
csapatos vonulása. A gyerekek hosszasan időztek az albínó 
tigrisek kifutója előtt, majd érdeklődve figyelték az állatshow 
előadását. Az őslénykiállítás meglepetésként szerepelt a 
kirándulás programjában. Az életnagyságú, mozgó mamut 
és dínó figurák ámulatba ejtették nézőiket.

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ folyamatosan figyeli 
azokat a pályázatokat, melyekkel később lehetőség nyílhat 
hasonló alkalmak megszervezésére, lebonyolítására. 

Ha nem tudod hova rakd,
GYERE, ADD EL!

Őszi-téli ruhák, játékok, egyéb tárgyak

GYERMEKSAROK színezővel, könyvekkel,
amíg az Anyukák vásárolnak.

GYŰJTŐDOBOZ azoknak a ruháknak,játékoknak amiket szívesen
ajándékoznátok rászoruló családoknak.

BABA-MAMA BÖRZE
0-10 éves korig

Szeptember 17. szombat 9:00-11:30
Szabadidőközpont

Bábolna

Asztalfoglalás és további információ:
bheborze@gmail.com

70/935-3092 70/239-1202
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Augusztus elseje az anyatejes táplálás: a szoptatás vi-
lágnapja. Ez alkalomból minden esztendőben ünnepséget 
szerveznek Bábolnán, mely idén sem volt másképp. A gyer-
meküket legalább hat hónapon át anyatejjel tápláló édes-
anyákat és csemetéiket a helyi egészségügyi központba 
várta a védőnő és a helyi gyermekorvos. Az ünnepséget dr. 
Horváth Klára polgármester is megtisztelte jelenlétével azt 
tolmácsolva, hogy a város legifjabb lakói is rendkívül fonto-
sak a település számára. 

A csecsemők édesanyjuk biztonságot adó karjában fi-
gyelték az eseményeket és legfőképpen egymást. Dr. Kiss 
Katalin gyermekorvos az anyatejes táplálás fontosságáról 
beszélt, hiszen   immár 23. alkalommal megrendezett   ün-
nepségükkel is erre ösztönzik az édesanyákat.

– Hosszú évek tapasztalata bizonyítja azt, hogy az anyate-
jes a legideálisabb táplálás, ezért minden egyéb alternatív, 
fajidegen táplálást felülmúl. Az anyatej tulajdonképpen még 
a prémium minőségű tápszert is kiüti a ringből. Az ideális 
az egy éves korig tartó anyatejes táplálás. Természetesen 
ezt követően sem tilos, de az első életévben különösen 
fontos, hogy minél kevesebb fajidegen anyag jusson a kis-
baba szervezetébe, magyarázta dr. Kiss Katalin. A szakem-
ber szerint valamennyi édesanyának van szoptatással ösz-
szefüggő élménye. Csak ritkán fordul elő, hogy a kisbaba 
egyáltalán nem szopik. Ez függhet az édesanya alkatától, 
a környezetétől, és attól a bizalomtól, ami mások irányából 
érkezik. 

Az anyatejes táplálás kitolható úgy is, ha nem adnak te-
ret a félelmeiknek az édesanyák, nem a csecsemő mére-
getésére teszik a hangsúlyt. A sikeres szoptatást segítő té-
nyezők közt szerepelnek az édesapák is, hiszen a nyugodt 
környezet elengedhetetlen a kisbabák gondozásához, táp-
lálásához. Ráadásul ők stabil hátteret teremthetnek azzal is, 
ha a kezdeti szakaszban besegítenek a csecsemő gondo-
zásában, illetve a háztartás vezetésében. 

A helyi szakemberek is az anyatejes táplálásra ösztönzik 
az édesanyákat. A sikerhez pedig igyekeznek minden segít-
séget megadni a tanácsadások során. Dr. Kiss Katalin arra 
is rávilágított, hogy a szoptatás a szülő és a gyermek közötti 
kötődés kialakulását is előteremti és számos egyéb előny-
nyel jár a kisded és az édesanya számára is. 

Tanulmányok bizonyítják, hogy a szoptatás csökkenti a 
petefészek  és méhrák kockázatát, csökkenti az emlőrák 
kockázatát, építi a csont szilárdságát, ezért csökken a törés 
és a csontritkulás kockázata az élet későbbi szakaszában. 
Hosszú távon csökkenti a II. típusú cukorbetegség kialaku-
lásának kockázatát is. A megnövekedett oxitocin szint miatt 
a szoptató anyák a szülés után kevésbé szoronganak, és 
ritkábban alakul ki depresszió, mint a babájukat mestersé-
gesen táplálóknál. Ráadásul a terhesség idején felszedett 
kilók leadásához is hozzájárul.

A világnap köré szervezett rendezvény alkalmával dr. Kiss 
Katalin tanácsokkal is szolgált, de elsősorban azt hangsú-
lyozta, hogy az édesanyák bízzanak a szakemberekben: a 
védőnőben és a gyermekorvosban. Fogadják meg tanácsa-
ikat, bátran kérdezzenek tőlük. 

A szakember szerint a sikert meghozhatja egy jó napi-
rend kialakítása is, vagyis egyfajta szoptatás-menetrend, 

ami szabályozza a szoptatással eltöltött időt, mert az édes-
anyáknak is fel kell töltődniük, tehát nem érhetnek egymás-
ba a szoptatások. 

Gyakori a félelem, ha a kisded étrendje kiegészítésre, táp-
szerre szorul. A legfőbb félelem az anya-gyermek kapcsola-
tot érinti… A tápszeres táplálásnál is kialakítható a kötődés, 
a szeretetteljes testi kontaktust, a simogatást, a becézgetést 
és babusgatást minden kisded meghálálja, és elengedhe-
tetlen a csecsemő egészséges fejlődéséhez.

Dr. Kiss Katalin gyermekorvos úgy fogalmazott, a rendez-
vény az édesanyák áldozatának elismerése, a gratuláció 
helyszíne, és egyfajta további támogatás, ami a következő 
kisbabáknál is hasznosulhat majd.

A rendezvény alkalmával a szoptatást megélő édesanyák 
és kisbabák meglepetésben is részesültek. A szervezők 
idén is zenés műsorral és ajándékkal is készültek. A ren-
dezvényt támogatták: Főnix virágbolt, Dr. Kiss Katalin, Mária 
Gyógyszertár, Polgármesteri Hivatal, Real Manna, és Zsöm-
bölygei Erzsébet.

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS A LEGIDEÁLISABB

Foglalkozásainkra minden szerdán délután 

16 órától 17 óráig várjuk a gyermekeket 

a könyvtárba

Programjaink:

Szeptember 14. 

A rugacskészítés technikájával ismerkedhetnek

                       meg kicsik és a nagyok.

Szeptember 21. 

A gyermekek szélcsengőt készíthetnek.

Szeptember 28. 

Az érdeklődők a gyöngyfűzést 

próbálhatják ki.

Foglalkozásaink ingyenesek,

mindenkit szeretettel várunk!.
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A városunkban működő lovasiskola méltán népszerű a paripák kedvelőinek körében. Idén is megrendezték lovastáboru-
kat, melyre ezúttal is szép számmal akadt jelentkező, hiszen kivételes lóállomány és szakképzett edzők álltak a résztvevők 
rendelkezésére. 

 Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandter Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója lapunknak elárulta, a tábor 
célja az intézmény népszerűsítése, de a rendezvény  bevételeik növelését is segíti, mellyel további lehetőségeiket gyara-
píthatják. Nem ritka, hogy egy-egy résztvevő később a pályaválasz-
tásnál is figyelembe veszi itt szerzett kellemes élményeit, és később 
a lovasiskolában folytatja tanulmányait. 

 Az ország minden tájáról érkeztek lelkes táborozók – összesen 23 
fő –, akik továbbfejleszthették lovastudásukat, de belekóstolhattak a 
fogathajtás rejtelmeibe is. Szabadidejük hasznos eltöltéséről az is-
kola pedagógusai gondoskodtak. A tábor legfiatalabb jelentkezője 
mindössze nyolc esztendős volt, ám mindvégig nagyon ügyesen, 
fegyelmezetten hajtotta végre az edzők által adott utasításokat. Ez-
úttal három bábolnai táborozót is felfedezettünk, közülük ketten a 
fogathajtás tudományába is belekóstoltak, egy ifjú hölgy pedig sza-
badszáras lovaglásban szerzett még több tapasztalatot.

 A mozgás örömeit élvezhették azok a gyermekek, akik részt vettek 
a július 4-től 8-ig megrendezett nyári sporttáborban. A színvonalas 
táborra szép számmal akadtak jelentkezők, összesen 59 kisiskolás 
hódolt a mozgás szenvedélyének. 

Csongrádi Péter, Némedi-Vida Ingrid és Kántor Kata edzők már ta-
vasszal elkezdték szervezni a programokat, melyek legfőképpen két 
sportágra: a labdarúgásra és a kézilabdára fókuszáltak. Céljuk, hogy 
megismertessék, megszerettessék eme két csapatsportot, és aki 
kedvet kapott hozzá, később is gyarapíthassa tudását az edzéseken. 

 Mozgalmas napok következtek gyerekeknek és edzőiknek egy-
aránt, a délelőtti mozgás után ebéd, rövid csendes pihenő, majd 
újabb edzés következett. A sportos elfoglaltságok mellett a szóra-
kozásra is komoly hangsúlyt fektettek, „szabadidejükben” fagyizni 

és stadionlátogatásra vitték a kicsiket. Az ETO parkot és az Audi Arénát, a nagy meccsek helyszíneit bejárva felejthetetlen 
élményekkel gazdagodtak. Ellátogattak a győri Ugri-Parkba is, ahol mindenki kedvére, önfeledten ugrálhatott és futkároz-
hatott. A hétvége felé közeledve, zárásként közös főzésre invitálták a résztvevő gyerkőcöket és szüleiket. 

 A tábor elérte célját, a gyermekek játszva, élvezettel fejleszthették technikai tudásukat, mozgáskoordinációjukat.  A nap 
végére még az igazán örökmozgó lurkók is fáradtan tértek nyugovóra. 

SPORTTÁBOR: JÁTÉK EGYBEN EDZÉS IS...

TÁBOROZÁS LOVAS MÓDRA

A HÖLGYEGYLET TÁBORBA CSALOGATOTT
A Bábolnai Hölgyek Egylete megalakulása óta nagy fi-

gyelmet fordít a helyi gyermekek és szüleik igényeire. Kéré-
sükre immár másodszorra szerveztek nyári tábort, mellyel a 
dolgozó családokat segítették

 Veresné Szkocsek Mária pedagógus, a tábor szervezője 
lapunk számára elmondta, a háromszor egyhetes turnusok 
során 17, 11 és 14 tanuló töltötte a hölgyegylet táborában 
hasznosan idejét. A programszervezés során figyelembe 
vették a gyermekek életkori sajátosságait, mindenki talált 
korának megfelelő elfoglaltságot, szórakozási lehetősé-
get. Sportos, illetve kézműves foglalkozások, csapatépítő 
tevékenységek játékos feladatokkal tarkítva várták a gyer-
kőcöket, akik mindvégig szakavatott felügyelet mellett, biz-
tonságban élvezhették a nyári szünidő ezen részét. A tábor 
népszerűségét bizonyítja, hogy néhány lurkó mindhárom 
turnuson részt vett.

 A három tábori héten más-más pedagógus foglalkozott a 
kicsikkel, ám a programok egy része azonos tematika sze-
rint zajlott. Az érdekes, játékos foglalatosságok kellőképpen 
lekötötték a tanulók figyelmét. A foglalkozások legfőképpen 

az iskola épületében kaptak helyet, ám gyakran tettek ki-
sebb sétákat, kirándulásokat. Városunk nevezetességeinek 
megtekintése mellett jártak Kisbéren, Császáron, Tatán és 
Győrben is. Számháborúval, akadályversennyel, floorball 
mérkőzéssel és közös tekézéssel zárták a hetet, mely min-
denki számára maradandó élményt jelentett.
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KIRÁNDULTAK NYUGDÍJASAINK
Végre elérkezett augusztus huszonkilencedike, a  várva 

várt kirándulás napja.  A Bábolnai Idősek Klubjának tagjai 
reggel hétkor szálltak buszra, és indultak Keszthelyre. A ve-
rőfényes napsütés, a kellemes időjárás megalapozta a jó 
hangulatot. 11 óra tájban érkeztünk a Balaton parti városba, 
ahol először egy múzeumlátogatás volt a program. A va-
dászati kiállítás öt földrészen elejtett, több mint 200 vadfaj 
trófeáinak ad helyet. Az állatok többségével „természetes 
élőhelyükön” sétálva ismerkedhetnek a látogatók. A vadá-
szati múzeum egyik alapítója, Hidvégi Béla igényes és elhi-
vatott munkájának köszönhetően gyűjteménye Európában 
páratlan értéket képvisel. Öt kontinens vadászható nagy-
vadjai teljes életnagyságban, a természetes élőhelyük be-
mutatásával rendkívül érdekes látnivaló minden korosztály 
számára.  

A Vadászati Múzeum tetőterében Európa egyik legna-
gyobb történelmi modellvasút kiállítása látható.

A terepasztalok több mint 2,7 kilométer hosszú sínháló-
zatán 348 teljesen automatizált szervomotoros, dekóderrel 
irányított kitérőn át, 1800 épület között 75 különféle, az elő-
ző két évszázad mozdonyaiból, személy- és tehervagonjai-
ból összeállított korhű szerelvény közlekedik egyszerre H0 
(1:87) méretarányban. Az állomások vágányhálózata légi 
fotók és eredeti tervek alapján készült. A bemutatót korabeli 
tervrajzok teszik teljessé.

A múzeumlátogatást követően kis sétát tettünk a keszt-
helyi mólónál, fagyiztunk és gyönyörködtünk a balatoni táj 
szépségében. 

Következő megállónk Badacsonyban volt, ahol a gasztro-
nómiai élvezeteké volt a főszerep.  Mindenki kedve szerint 
válogathatott a finom ételekből és a jobbnál jobb borokból. 
Az árnyékos büfésoron lehetőség nyílt  jó beszélgetésekre, 
egy- egy pohár finom itóka mellett.  

Késő délután, élményekkel telve indultunk haza ezután a 
nagyszerű nap után.  Hazafelé már azt tervezgettük, hová is 
menjünk legközelebb.  

HIDASKÜRTI BARÁTSÁG – A TESTVÉRKAPCSOLAT IMMÁR 20 ÉVE TART
Augusztus utolsó napján felvidéki testvértelepülésünk, 

Hidaskürt szépkorú lakosai látogattak Bábolnára. A két 
helység barátsága hamarosan huszadik évébe lép, hiszen 
a hivatalos okiratok szerint Bábolna és Hidaskürt 1997-ben 
kötött egymással testvértelepülési szerződést. A kapcsolat 
Popovics György, akkori önkormányzati képviselő ötlete 
és kezdeményezése alapján szövődött, aki nagyszülei ré-
vén Hidaskürtről származik. Rózsár Tibor, a csallóközi te-
lepülés hosszú ideig regnáló polgármestere, aki ezúttal is 
a küldöttség tagja volt, annak idején a kapcsolat egyik fő 
kezdeményezője és támogatója volt. A két önkormányzat 
szoros kapcsolata alakította ki azokat a civil együttműkö-
déseket, melyek ma is a két magyar anyanyelvű település 
lakóinak rendszeres találkozásait teszik lehetővé. A kezdeti 
önkormányzati alapokon nyugvó hivatalos kapcsolatok át-
alakultak intézményi és civil barátkozássá. Ma a két tele-

pülés óvodája, az ifjúsági önkormányzatok és nyugdíjasok 
tartják egymással a szoros kapcsolatot. Itt is nyugdíjasaink 
járnak az élen, hiszen a két évtizednyi ismeretség családok 
közötti szoros barátságokat alakított ki. Hol bábolnai idősek 
kirándulnak a Felvidék szépségeit megcsodálva, hol pedig 
hidaskürtiek látogatnak hozzánk, hogy közös kiránduláso-
kat tegyenek hazánk legszebb tájain.

Ezúttal a gazdanapok programjaira invitálták barátaikat az 
Idősek Klubjának tagjai, akikkel egy kellemes ebédet kö-
vetően megtekintették a mezőgazdasági kiállítást. A vásári 
látogatásban elfáradva a délutánt közös beszélgetéssel és 
mulatsággal töltötték a klub kerthelyiségében. Az ismert 
slágereket játszó zenekar gyorsan a táncparkettre szólította 
a táncoslábú szépkorúakat, akik kitűnően szórakoztak. Az 
alkalmon tiszteletét tette dr. Horváth Klára, Bábolna Város 
polgármestere és Popovics György, a megyei közgyűlés el-
nöke is.  
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KENYÉRSZENTELÉS SZENT ISTVÁN NAPJÁN
Augusztus 20-a államalapításunk, Szent István király és 

az új kenyér ünnepe, melyről városunkban is minden esz-
tendőben megemlékeznek. Varga Imre plébános celebrál-

ta a szombati ünnepi szentmisét a katolikus templomban, 
mely ünnepi szertartáson a református gyülekezet tagjai is 
megjelentek. A plébános a szentmise keretében megáldot-
ta a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret, majd a 
szokások szerint a kenyérszentelést követően felszelték és 
kiosztották azt a hívek között. 

Nemzeti ünnepünk a magyarság összetartozását is szim-
bolizálja. 1083-ban államalapító királyunk szentté avatási 
eljárása során, Nagyboldogasszony utáni első vasárnapon, 
augusztus 20-án nyitották meg István király sírját. A magyar 
egyház ezt a napot iktatta kalendáriumba István névünne-
peként. 1991 óta hivatalos állami ünnep augusztus 20-a. 

A második világháborút követően vált augusztus 20-a az 
egykori aratóünnepeket, aratóbálokat idéző új kenyér ün-
nepévé. Az aratást befejező ünnepségek egy 1901-es mi-
niszteri felhívásnak köszönhetően terjedtek el, elsősorban 
azokon a nagybirtokokon, ahol nagyszámú cselédséget 
foglalkoztattak.

ZENE A TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN
Augusztus 19-én Nemes Réka és Bánfi Barnabás muzsi-

kált a Bábolnai Arborétumban. A kellemes sétát és nyugodt 
nyári estét ígérő esemény a tavalyinál korábbi időpontban 
kezdődött, éppen azért, hogy még sötétedés előtt, kényel-
mesen lehessen bóklászni a festőien szép környezetben. 
Ezúttal Nemes Réka fuvolán, Bánfi Barnabás pedig sza-
xofonon szórakoztatta a közönséget. Egyetlen pavilonban 
szólt a muzsika, az előadók választása szerint elsősorban 
komolyzenei darabokból álló repertoárból. 

A Zenélő Arborétum elnevezésű rendezvény minden sze-
replőnek újat ígér. Az előadóknak szabadságot és a nézők 
közelségét, a látogatóknak pedig a koncertterem nyüzsgé-
sétől és feszültségeitől mentes szórakozási lehetőséget. Ta-
lán éppen ebben rejlik a vissza-visszatérő esemény sikere, 
mert a természetben, lazább körülmények között lehet jó 
muzsikát hallgatni. 

Az arborétumi séta és a zenei programok általában igen 
népszerűek, keresett alkalmak Bábolnán, tudtuk meg a 
szervezőtől, Vituska Ildikótól. 

A befogadói oldalon sem volt hiba: sokan látogattak el a 
Bábolnai Arborétumba, hogy kikapcsolódjanak, így a Ze-
nélő Arborétum  idén is szépszámú látogatót vonzva ismét 
sikert aratott.

BÁBOLNA JÓ HÍRNEVÉT VITTÉK Az Idősek Klubjában szinte mindig jó hangulat uralkodik. 
Jókedvű délutánt töltöttek el együtt július 22 -én is, amikor 
kerti partit szerveztek. Az alkalomra a város polgármesterét, 
dr. Horváth Klárát is meghívták, aki mindig szívesen látogat 
a szépkorúak körébe. A mulatság napján az udvaron főztek 
a klubtagok, így a vendégváró pillanatokban finom illatok 
csalogattak minden meghívottat. A városvezető köszöntőjét 
követően elárulta a rendezvény apropóját is, mely valójában 
a nemrégiben nyugdíjas korosztálynak meghirdetett tehet-
ségkutató fesztiválon szereplő szépkorúak megünneplése 
volt. A szereplőket virágcsokorral, a csapatot pedig em-
léklappal is megajándékozta a városvezető, miután Bábol-
na jó hírnevét messzire vitték. A település első embere ez al-
kalommal további támogatásáról is biztosította a vállalkozó 
kedvű nyugdíjasokat. Az ünneplés falatozással és kötetlen, 
jó hangulatú beszélgetésekkel zárult.
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BÁBOLNA IHLETADÓ 
KÖRNYEZETÉBEN ALKOTTAK

  Szellemi, lelki táplálékra is szüksége van minden ember-
nek, fogalmaz Helyes Jenő helyi festőművész a Bábolnai 
Alkotótábor megszervezése kapcsán, mely éppen az elmúlt 
héten tért vissza a településre, immár hatodik alkalommal. 
A lelki feltöltődést is szolgálja ez a hagyományosnak nem 
tekinthető nyári művésztelep. 

A meginvitált kilenc képzőművész ezúttal is kötelező te-
matika nélkül, Bábolna meghitt, festőien szép, ihletadó kör-
nyezetében alkotott. 

Helyes Jenő szervező elmondta: a művészek számára is 
értékes volt az együtt töltött idő, hiszen egymást inspirálva 
alkothattak, és egymástól is sokat tanulhattak.

Dóczi Virág, Király Nikoletta, Revák István, Miklosovits 
László, Homolya Gábor, Czanik Ferenc, Helyes Jenő al-
kotók mellett új művésztársként jelent meg Pék Eszter és 
Csizmadia István. A képzőművészek számos bábolnai ne-
vezetességet felkerestek, többen a szabadban is alkottak. 

A művészek itt  tartózkodása során a város motívumait is 
magában hordozó művek születtek, melyek közül egyet 
minden alkotó a városnak adományozott. Helyes Jenő 
szervező elmondása szerint ez méltó hála a művésztelep 
létrejöttéért és a tábor anyagi támogatásáért. Az elmúlt hat 
esztendő táborainak köszönhetően mintegy hetven alkotás 
kerülhetett a bábolnai önkormányzat tulajdonába, aki jól sá-
fárkodik a szemet gyönyörködtető kincsekkel: a Bábolnai 
Kukoricafesztiválon is bemutatkozik a galériával és a Hely-
történeti Gyűjteményben is láthatóak lesznek a művek.

Július közepétől egészen e nyári hónap végéig robogó 
varrógépekkel és lelkes, kreatív hölgyek sokaságával telt 
meg a Ménesbirtok kamaraterme. A bábolnai kézimunka 
szakkör vezetőjének invitálására közel harminc ügyes kezű 
asszony érkezett városunkba, hogy foltvarró tábor keretein 
belül hódoljanak kedvenc időtöltésüknek. 

 Szabó Lászlóné, a bábolnai szakkör vezetője lapunk-
nak elmondta, a ,,Varrjunk a szabadban’’ elnevezésű ren-
dezvény során már több alkalommal összegyűltek egy kis 
közös munkálkodásra, ám idén egy nagyobb volumenű 
összejövetel gondolata is felmerült. Kacsuk Éva, a Magyar 
Foltvarró Céh vezetőségi tagjának segítségével nekiláttak 
megszervezni a tábort, mely során egymástól tanulva, prak-
tikákat ellesve, mégis könnyed hangulatban tevékenyked-
tek a hölgyek. A tábor fegyelmezetten, előre meghatározott 
tematika szerint zajlott a gondos szervezésének köszönhe-
tően. 

 A foltvarrás, idegen nevén patchwork technika régi eljá-
rásként van jelen életünkben. Kezdetben a szükség szülte 
elfoglaltság volt, ám mára igazi művészetté nőtte ki magát. 
A két csoportra osztott, négy-, illetve ötnapos rendezvény 
során számos színpompás, gyönyörű használati tárgyat 
készítettek az ország minden tájáról érkező résztvevők. 
Táska, párna, falikép, és természetesen a legnépszerűbb, 
a patchwork takaró sem maradt ki az alkotások repertoár-
jából. Az asszonyok férjeiket sem hagyták otthon, hiszen 
városunk mindenki számára rengeteg lehetőséget tartogat 
a kikapcsolódásra, pihenésre. 

A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány minden évben 
pályázat keretében támogatást nyújt a Bábolna Rt és 
jogutód szerveitől nyugdíjba vonult munkavállalóinak. A 
támogatás pénzügyi forrását az Rt által letétbe helyezett 
tőke kamata biztosítja. A pénzintézetek a lekötött betétek 
után egyre csökkenő mértékű kamatot adnak, így a fel-
osztható keret is csökken. Mint már jeleztük az egy főre 
jutó összeg ebben az évben várhatóan már nem éri el az 
ezer forintot. 

Arra ösztönözzük érintett bábolnai lakosainkat, hogy 
ennek ellenére adják be pályázatukat. Az alapító szán-
dékának megfelelően a keretösszeget a pályázók között 
kell felosztani. Ha azonban kevés pályázat érkezik, akkor 

az egy főre jutó összeg emelkedni fog. Várhatóan a nem 
bábolnai nyugdíjasok ebben az évben is benyújtják pályá-
zatukat.

Egyben kérjük azokat a lakótársainkat - akinek van rá 
lehetősége - hogy a megítélt támogatást ajánlják fel az 
alábbi célok valamelyikére:

•  Blázsik-síremlék felújítása
•  Helyi idősek klubjának támogatása
A felajánlásukat a pályázat benyújtásakor is megtehetik, 

de lehetőséget biztosítunk az alapítvány által kifizetett ösz-
szeg átvételére is.

Megértésüket, támogatásukat ezúton is köszönjük. 
Bihari Gábor kuratóriumi elnök

NYUGDÍJASOK ALAPÍTVÁNYI PÁLYÁZATA

FOLT HÁTÁN FOLT
– VARRÓ TÁBOR ÜGYESKEZŰKNEK
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KEDVES OLVASÓ!
Ismét gyorsan ideért a szőlőszagú szeptember, és el-

röppent a nyár. Bár még érezzük a nap melengető suga-
rát, de mégis csak neki kell vágnunk az év utolsó negye-
dének .Számos emléknap, ünnep kapcsolódik ezekhez 
a hónapokhoz. Szeptember 21-én ünnepeljük a magyar 
dráma napját. S hogy miért éppen ezen a napon? Erre 
ad választ e havi irodalmi rovatunk. 

1883. szeptember 21-én 
volt Madách Imre: Az ember 
tragédiája, ősbemutatója. A 
századik évfordulón új, ünne-
pi bemutatója volt a drámá-
nak a Nemzeti Színházban. 
A díszbemutatót megelőző 
ünnepségen jelentették be: 
ezentúl, szeptember 21-e a 
magyar dráma napja.

A nap célja, hogy ráirá-
nyítsák a figyelmet a magyar 
drámairodalom értékeire, s 
új művek születését ösztö-
nözzék.

Madách a dráma első változatát Lucifer címmel 1852-ben 
a börtönben vetette papírra, ahová a halálra ítélt Rákóczy 
János szabadságharcos rejtegetése miatt került, a második 
változat 1856 és 1857 között született. A Tragédiához saját 
feljegyzése szerint 1859. február 17-én kezdett és alig egy 
évvel később, 1860. március 20-án fejezte be a munkát.

Az egyetlen kéziratot először barátjának, Szontágh Pál-
nak mutatta meg, majd az ő ösztönzésére juttatta el 1861 
márciusában bírálatra Arany Jánosnak. Arany, aki a szö-
veget néhol túl nyersnek érezte, mintegy ezer sort javított a 
4141-ből, de ezek többsége stilisztikai, helyesírási változta-
tás volt, így bizonyos, hogy a műnek Madách az igazi szer-
zője. Az első kiadás 1862-ben, a szerző halála előtt két évvel 
jelent meg, és kedvező fogadtatásra talált.

A drámai költemény az első emberpár, Ádám és Éva, il-
letve az örök kétkedő Lucifer alakja köré fonva 15 színben 
dolgozza fel a történelmet, az emberiség egyetemes kér-
déseivel foglalkozik. A filozófiai mélységű alkotást a vilá-
girodalom olyan remekműveivel szokták együtt emlegetni, 
mint Milton Elveszett paradicsoma, Goethe Faustja és Ibsen 
Peer Gyntje. Az ember tragédiája a magyar irodalom egyik 
legnehezebben értelmezhető alkotásainak egyike, amelyet 
az elmúlt 133 évben számtalan felfogásban dolgoztak fel.

A mű ősbemutatóját – amelyet szerzője már nem érhetett 
meg – 1883. szeptember 21-én a pesti Nemzeti Színház-
ban tartották tehát. Az addig csak irodalmi körökben ismert 
drámát Paulay Ede igazgató, az intézmény főrendezője 
vitte színre. A darab látványos sikeréhez a színház techni-
kai felszereltsége is hozzájárult: az első ízben alkalmazott 
villanyfény, a jól működő süllyesztő és a megnövelt szín-
pad. A valódi sikert azonban a szereplők aratták: Nagy Imre 

Ádámként, Jászai Mari Évaként, Lucifer szerepében pedig a 
pályakezdő Gyenes László lépett színpadra.

Az ősbemutató óta eltelt 133 évben számos magyar és 
külföldi színház tűzte műsorára a darabot, csak a Nemzeti 
Színházban hétszer újították fel. 

A II. világháború után először 1947-ben, új értelmezésben 
mutatták be a darabot. A Tragédiát – színre vitelének cente-
náriumán – 1983. szeptember 21-én Vámos László rende-
zésében mutatták be Bubik István, Tóth Éva és Balkay Géza 
főszereplésével.

A dráma 500. előadását Horváth Árpád, az ezrediket Ma-
jor Tamás rendezte. A 2000. április 7-i, Iglódi István által 
színre vitt 1500. előadáson a főszerepekben Széles Tamás, 
Söptei Andrea és Csikos Sándor léptek fel.

2002. március 15-én is Madách drámai költeményével 
nyílt meg az új Nemzeti Színház. A nyitó előadást – teljesen 
új felfogásban – Szikora János rendezte, Ádámot Szarvas 
József, Évát Pap Vera, Lucifert Alföldi Róbert alakította.

1984-ben a Magyar Írók Szövetsége vetette fel, hogy Az 
ember tragédiája első színrevitele előtti tisztelgésként szep-
tember 21. legyen a magyar dráma rendszeres ünnepe. A 
kezdeményezéssel kívánták felhívni a figyelmet a hazai drá-
mairodalom értékeire, azok jobb megismertetésére, s ösz-
tönzést adni az íróknak újabb művek létrehozására. Az ember tragédiája kézirata

Szabadidőközpont (Bábolna, Béke u. 8.)
2016. október 18. (kedd) 18.30 óra

A jegyek szeptember 13-tól átvehetők
a Bábolna Városi Könyvtárban (34/369-989)

SZÍN
HÁZ
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ŐSEINK NYOMÁBAN
– BÁBOLNAI CSOPORT KÁRPÁTALJÁN

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete pályázaton 
nyert támogatás segítségével szervezett háromnapos hon-
ismereti kirándulást Kárpátaljára augusztus utolsó hétvégé-
jén. A közel 40 fős csoportot a GYÖK három tagja: Mátyás 
Kata, Panák Zsófia és Soós Gábor GYÖK-polgármester is 
elkísérte.

A gazdag program során többek között megállhattunk Be-
regszászon a legendás magyar színháznál és főiskolánál, a 
munkácsi várban Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc hősies 
sorsa és lenyűgöző jelleme előtt tiszteleghettünk, a festőó-
riás Munkácsy emlékeit kerestük fel. Az ungvári várban és 
skanzenben a régmúlt hétköznapi életével ismerkedhettünk 
meg.

A kirándulás legmegrázóbb pillanatait a szolyvai emlék-
parkban élhettük át, ahol a haláltáborokba hurcolt közel 
40 ezer magyar férfi és családja tragédiája csalt könnyeket 
mindannyiunk szemébe. E szörnyű genocídiumról koszorú-
zással is megemlékeztünk. 

A legfelemelőbb pillanatokban a Vereckei-hágónál felállí-
tott honfoglalási emlékművet körbeállva énekeltük el a Him-
nuszt, majd felidézve a bábolnai civil kötődéseket Kárpát-
aljához, a velünk tartó gyermekek helyezték el a koszorút, 
annak reményében, hogy ők is elhozzák majd annak idején 
a saját gyermekeiket erre a szent helyre. A hágón a busszal 
leereszkedve, a gyönyörű tájat csodálva, verseket és dalo-
kat hallgatva élhettük át magunk is, mit érezhettek őseink az 
új hazát meglelve, felfedezve. 

A program nem csak kulturális élményeket adott, hanem 
valós tapasztalatot is a határon túl élő magyarok jelenlegi 
helyzetéről, hiszen családoknál szálltunk meg, így megis-
merhettük a helyiek odaadó, komoly nehézségeik ellenére 
is pazar vendégszeretetét. A csoportot kísérő helyi honisme-
reti vezető által Kárpátalja évezredes történelméről, hőseiről 
és vértanúiról, a jelenkor próbatételeiről elmondottakból 
átfogó képet kaphattunk az ott élő magyarság hányattatott 
sorsáról, emberi tartásáról. Mindezt és a megannyi szép lát-
nivalót, a természet csodáit megismerve a tájegységet és 
annak lakóit szívünkbe zárva tértünk haza.

Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete ügyvivője

(Köszönjük Tóthné Tatár Ildikónak - Frézia Virágbolt - a ko-
szorúk felajánlását.)

BECSENGETTEK,
ELINDULT A TANÉV

Elkezdődött a 2016-
2017-es tanév. Jogszabá-
lyi előírás alapján szep-
tember elsején az ország 
valamennyi oktatási intéz-
ményében becsengettek. 
A Bábolnai Általános Isko-
lában az első napon volt 
a tanévnyitó ünnepség is. 
Az intézményben két első 
osztály indult: 18 és 19 
fővel. Mindkét osztályban 
hagyományos módszer-
rel tanulnak szülői igé-
nyek szerint. 

Az elsősök tanítói: Tom-
pos-Prekler Orsolya (1.A) 
és Simonné Farkas Beáta 
(1.B).

– A 45 ballagó diák helyére 39 elsős kisgyermek érkezett. 
Ez teljesen átlagos szám, a ballagóink viszont többen voltak 
az átlagosnál. A tanulólétszám az új tanévben 320, a nyáron 
nagy mozgás volt a távozó és az érkező gyerekek tekinteté-
ben, magyarázta Peresztegi Gáborné igazgató, aki a banai 
telephely kapcsán is tájékoztatott.

– Banán 32 kisgyermek tanul az alsós évfolyamon. Itt, a 
telephelyen a tavalyi intézményi átszervezésnek megfelelő-
en folytatódik a munka. Az első-másodikos osztály és a har-
madik-negyedik osztály összevont tanulócsoportban műkö-
dik. A telephelyen két fővel bővült az idei tanévre a létszám. 
Öt elsős kezdte meg itt tanulmányait. Négy tanuló érkezett 
Bábolnára Banáról a felsős évfolyamra. 

A Bábolnai Általános Iskolában a pedagógusok körében 
is változások történtek. Hegyi Dóra és Kántor Katalin elbú-
csúztak a tanítói körből, más iskolában folytatják pályájukat. 
Kovács Judit tanítónő pedig tartós távolléten lesz, tudatta az 
igazgató.

A korábban megbontott hetedik osztályt ismét összevonta 
az intézmény létszámcsökkenés okán. Peresztegi Gáborné 
igazgató elmondása szerint nem könnyű az idei tanévkez-
dés, de optimistán tekint a jövőbe.  
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3 MILLIÓ FORINT 
VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI TÁMOGATÁS 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI FIATALOKNAK
Elindult a „Vállalkozz Magyarország!” Fiatalok vállal-

kozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régió-
ban projekt, amely helyi fiatalok számára biztosít támo-
gatást.

A program célja új vállalkozások létrehozása, a fiatal 
korosztályt érintő munkanélküliség csökkentése, valamint 
vidéki fiatalok helyben maradásának támogatása. A lehe-
tőség iránt érdeklődő fiatalokat szakmai támogatással se-
gítjük saját vállalkozásuk elindításában. Mentorok biztosí-
tanak folyamatos tanácsadást és útmutatást a  résztvevők 
üzleti terveinek kialakításához, majd segítik az újdonsült 
vállalkozásokat indulásuk első évében. A vállalkozás meg-
alapításához szükséges ismereteket és készségeket a je-
lentkezők egy üzleti képzés során sajátíthatják el. A képzés 
végeztével a résztvevők a megszerzett tudás és az elérhető 
segédanyagok felhasználásával, a vállalkozási ötletük meg-
fogalmazásától eljutnak az üzleti terv elkészítésének fázi-
sáig. Ezt az üzleti tervet egy független szakértőkből  álló 
csoport véleményezi és hagyja jóvá.

Azok a résztvevők, akik a képzésből kikerülve, jóváha-
gyott üzleti tervvel rendelkeznek és megalapították saját 
vállalkozásukat, valamint a folytatáshoz is kellően motivál-
tak, a Széchenyi 2020 keretében az Európai Szociális Alap 
támogatása révén minimum 2, maximum 3 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatásra pályázhatnak újdonsült vál-
lalkozásuk induló költségeinek fedezésére.Konzorciumunk 
célja, hogy a projekt keretei között a következő egy évben 
legalább 270 új cég létrejöttét segítsük elő ebben a régió-
ban.

A programban a Közép-Dunántúlon élő, 18 és 25 év kö-
zötti álláskeresők, valamint 25 és 30 év közötti felsőfokú 
végzettségű pályakezdő álláskeresők számára biztosítunk 
lehetőséget saját vállalkozásuk elindítására. Jelentkezni a 
holnapunkon való regisztrációval  és a jelentkezési lap kitöl-
tésével lehet. A programokba bevont fiatalok 2016 őszétől 
vehetnek részt üzleti képzéseinken és a képzést eredmé-
nyesen elvégző, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, vál-
lalkozásukat megalapító fiatalok pályázhatnak induló vállal-
kozásuk költségeinek  támogatására.

Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség, 
további információt weblapunkon, 

a http://vallalkozzmagyarorszag. hu/kozepdunantul/ 
oldalon találhat.

BÁBOLNAI NEMZETKÖZI
GAZDANAPOK

HAZÁNK EGYIK LEGNAGYOBB MEZŐGAZDASÁGI 
KIÁLLÍTÁSA 30 ÉVES

A hazai agrárium egyik legnagyobb volumenű rendezvé-
nye augusztus 31-én nyitotta meg kapuit a szakemberek 
és a nagyközönség előtt. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 
mintegy 20 ezer négyzetméter területet bocsátott a 170 ki-
állító rendelkezésére. A kiállítás és vásár elsősorban a me-
zőgazdasági gépek gyártói és forgalmazói számára nyújt 
alkalmat a bemutatkozásra, de a gazdanapok négy napja 
alatt számos szakmai konferenciát és üzleti találkozót tar-
tanak. 

A hivatalos megnyitót a hagyományokhoz híven a lovas-
pályán rendezték, ahová a díszvendégek hintón vonultak 
be. Czerván György államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit kormánybiztos, Jakab István, az országgyűlés alelnöke, 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a 
házigazda, a Nemzeti Ménesbirtok Kft. igazgatója, Bérci Ba-
lázs foglaltak helyet az emelvényen. Az államtitkár megnyi-
tó beszédében szólt az agráriumban tapasztalható változá-
sokról. Megjegyezte, hogy a mezőgazdaság meghatározó 
a bruttó hazai termék szempontjából. Emellett fontos szere-
pet játszik a vidéki táj sokszínűségének megőrzésében és 
a foglalkoztatásban is. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség 
országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy Bábolna 
30 év után is hívó névnek számít egy agrárseregszemlére. 
A rendezés pedig méltó a hagyományokhoz. Bérci Balázs, 
a ménesbirtok igazgatója a 227 éves lovas hagyományok 
jelentőségét emelte ki, illetve kitért arra, hogy 1977 óta har-
mincadszor rendezik meg a gazdanapokat, amelynek az 
agrárinnováció és a technikai fejlesztések bemutatása terén 
hazánkban nincs párja.

A beszédek elhangzását követően került sor a kiállítás 
nagy- és különdíjainak átadására. A négy nagydíjat kapott 
cég között szerepelt a komáromi székhelyű Agrotec Ma-
gyarország Kft. forgalmazásában piacra került kombájn. A 
bábolnai központú Invest Kft. permetezője, és az IKR Gép-
kereskedelemi Kft. költségtakarékos direktvetőgépe külön-
díjban részesült.

A kiállítás megtekintésében elfáradt látogatókat a Ménes-
birtok a lovaspályán szórakoztatta. A gazdanapok ideje alatt 
itt rendezték ugyanis a Díjugrató Magyar Bajnokság utolsó 
futamait, valamint szombati napon a döntőket.
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BÉKE, CSEND, NYUGALOM
KOLOSTOROK A VÉRTESBEN 

A Bábolnai Mérföldkő Turisztikai Csoport következő ki-
rándulását szeptember 24-ére tervezzük. A központi par-
kolóból 8:00-kor indulunk. Először a nemrég újra megtalált 
vértesszentkereszti bencés rendi kolostortemplom romjait 
keressük fel. Innen gyalog indulunk Gerencsérvár romja 
felé, hogy onnan továbbhaladva felkeressük a majki kamal-
duli remeterendi kolostort és kolostorkertet.

A Szent Kereszt tiszteletére szentelt templom és kolostor 
romfalai ma is magasan állnak. Sánccal és árokkal körülvett 
bencés kolostor a 12. század első felében épült. Tata várá-
nak török kézre kerülésekor a szerzetesek elmenekültek, a 
kolostor gazdátlanná vált. A török hódoltság után „szorgos” 
kezek hordták szét köveit. A tatai angolkert műromjaiba pl. 
az apátsági épületek 24 faragott részletét foglalták bele.

A terület ma már be van kerítve, a romot „már csak” a Már-
kus-hegyi bányaüzem által okozott kőmozgások, bányaká-
rok veszélyeztetik, ezért csak az Örökségvédelmi Felügye-
let létesítményfelelősének engedélyével látogatható. Őrzője 
egy remete, Henye Péter festőművész, aki itt él évek óta és 
vigyázza’ a romokat. Ő az egyik létrehozója a műemléket 
gondozó magánalapítványnak, melyet 2006. őszén alapítot-
tak. A „Remete” mindent tud, ami a környéken történt az 
elmúlt évszázadokban. Érdekes dolgokat hallhatunk majd 
Tőle.

Az innen alig 3 km-re lévő Gerencsérvár a Gesztes, Csák-
vár, Oroszlánkő (Vérteskozma) által kialakított védrendszer 
részeként épült a Szépvíz-patak partján a tatárjárás utáni 
időkben. Inkább toronynak, mintsem várnak volt mondható, 
de történelmünk egy-egy mozzanatát a mai napig őrzi.

A várromtól még 7 km az út Majkig, ahol a konventépület 
kiállítási terében 15 órakor indul a tárlatvezetés „A hallgatás 
ereje” címmel. A kamalduli rend általános és magyarországi 
történetét bemutató kiállítás a remeteség egykori gazdag-
ságát mutatja be. Megnézhetjük a refektóriumot, a dísztere-
met, a káptalanteremet, a könyvtárszobát és a kápolnát is.

„Szerzetesek asztalánál” című kiállításon szerzetesi gaszt-
ronómia múltjából, jelenéből, a kolostori étkezési kultúrából 
kaphatunk ízelítőt. A majki remeteség dísztermében nyíló 
kiállításon megtudhatjuk azt is, hogy a borból hogyan lesz 
misebor.  Az is kiderülhet számunkra, hogy milyen szabá-
lyok szerint élnek a szerzetesek, mi a monostor, a kolostor, 
a rendház, mit jelent a regula, vagy mondjuk a hermina.

A vadászkastélyt bemutató terekben kamarakiállítás em-
lékezik meg gróf Esterházy Móricról, aki Majkon született, 
és aki 1917-ben rövid ideig Magyarország miniszterelnöke 
volt.

Remeteségből autóbuszunk 17 órakor indul hazafelé.

Utunkra már lehet jelentkezni! Bővebb információ 
a http://merfoldko.babolna.hu oldalon található.

Bihari Gábor

TÚRÁZZ VELÜNK!

HIRDESSEN 
A BÁBOLNAI FÓRUMBAN

HIRDETÉSFELVÉTEL 
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban 

2943 Bábolna, Jókai u. 12.
(a hirdetési díjakat is itt kell befizetni).

Hirdetését elküldheti e-mailben is, 
de érdeklődjön telefonon 

a 34/222-797, vagy a 20/390-4997 számokon.
e-mail: btv@babolna.hu

honlap: www.btv.hu

Hirdetési díjaink:
    1 oldal:  br. 12.000,- Ft
1/2 oldal:  br.   7.500,- Ft
1/4 oldal:  br.   3.750,- Ft
1/8 oldal:  br.   2.000,- Ft
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Szeptember 11-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Évközi 24. vasárnap 10.45 szentmise
Szeptember 18-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
Évközi 25. vasárnap 10.45 szentmise
Szeptember 25-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Évközi 26. vasárnap - Szentírás vasárnapja 10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális időpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
SZEPTEMBER 18. –      Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 25. –      Vasárnap 11 óra
OKTÓBER   2. –      Vasárnap 11 óra
OKTÓBER   9. –      Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 16. –      Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Sugár Tamás református lelkész - Elérhetősége: 30/748-7320 Parókia: 34/356-405
                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
SZEPTEMBER 18. vasárnap 15.00 óra

OKTÓBER 2. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész  - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Bábolna Alapszolgáltatási Központ állást hirdet 

TANYAGONDNOK
MUNKAKÖRRE.

A munkakör betöltésének feltétele:
– Középfokú iskolai végzettség
– B kategóriájú vezetői engedély
– Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
– Cselekvőképesség

Előnyt jelent 
a falu vagy tanyagondnoki  végzettség!

Jelentkezni lehet 
önéletrajz benyújtása mellett 

E-mail-ben (csaladsegito@babolna.Hu ),
És postai úton a Bábolna Alapszolgáltatási 

Központ 2943 Bábolna, Zrínyi M. U. 15. címre  

Jelentkezési határidő:
2016. szeptember 30.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Bábolna Város Önkormányzata

állást hirdet

ÁLTALÁNOS HELYETTESÍTŐ
GÉPKOCSIVEZETŐ, VALAMINT

KISTRAKTOR VEZETŐ
MUNKAKÖRRE.

A munkakör betöltésének feltétele:
– B kategóriájú vezetői engedély
– Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
– Cselekvőképesség

Jelentkezni lehet 
önéletrajz benyújtása mellett 

A Bábolna Város Önkormányzata
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. címen 

és 34-568-000-as telefonszámon 
dr. Horváth Klára polgármesternél

Jelentkezési határidő:
2016. szeptember 30.

SZEPTEMBERI
EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Szept. 13.
    Testünk energiái, 
    információk a meridiánokról
Szept. 20.
    Energetikai kezelések
Szept. 27.
    Talpmasszázs

INGYENES GAZDASÁGI 
TANÁCSADÁS

2016. szeptember 26-án hétfőn 14 és 16 óra között 
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében 
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna 
ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében 
bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és 
társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási 
igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
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Augusztus első és második hétvégéjén a Bábolna Nem-
zeti Ménesbirtok nagyszabású díjugrató versenyeknek 
adott otthont. A Pettkó-Szandtner Kupa rangos nemzetkö-
zi, komoly pénzdíjazású megmérettetésként debütált, majd 
az Aranyos Kupa amatőr verseny és a köré épülő Champio-
nátus szokás szerint nagyszámú lovast vonzott Bábolnára.

Augusztus 5-e és 7-e között első alkalommal rendezhetett 
a Ménesbirtok olyan magas szintű nemzetközi díjugrató ver-
senyt, melyet saját magáénak mondhat. A Pettkó-Szandt-
ner Tibor nevével fémjelzett kupát olyan versenyszámokkal 
egészítették ki, melyek nem szokványosak a szakág meg-
mérettetésein. Ilyen volt például a vadászugratás, ami mind 
a közönség, mind pedig a lovasok számára látványos, izgal-
mas versenyzést hozott. Amint azt Szotyori Nagy Kristóftól, 
a díjugrató szakág elnökétől megtudtuk, Közép-Kelet-Euró-
pa legjobb díjugratói jöttek el Bábolnára a környező hét or-
szágból. Ménesbirtok és a Magyar Lovas Szövetség közös 
pénzdíjas versenyére oroszok, román nemzetiségűek, finn, 
osztrák, szlovák és cseh lovasok is neveztek. A csúcsver-
senyszámban – ahol 145 cm magas akadályokat kellett le-
küzdeni – magyar győzelem született. Cser Attila, Máriakál-
nokon gyakorló lovas lett a Grand Prix nyertese, második-
ként egy román versenyző végzett, és az első hat helynek is 
magyar lovasok örülhettek.

Augusztus második hétvégéjén a lovastársadalomban 
Championátusként aposztrofált, 10 és 25 év közötti lovasok 

számára kiírt versenysorozat egyik fordulóját bonyolították 
Bábolnán, melybe fő számként az Aranyos Kupa döntőjét il-
lesztette be a szakág. A Championátus versenyszámaiban 
több fiatal bábolnai lovas is szerepelt. Köztük Nagy Rita nyi-
tott számban első helyet szerzett, Tornyos Fanni utánpótlás 
versenyszámban egy hatodik hellyel zárt, Buza Patrik Zol-
tán szintén hatodik hellyel büszkélkedhet nyitott kategóriá-
ban, ahol Bertók Mátyás is egy másik futamban hatodikként 
végzett. Tornyos Fanni egy későbbi versenyén, a Champio-
nátus diósgyőri fordulójában három hibátlan pályát teljesí-
tett, ezzel a harmadik helyen végzett, összesítésben pedig 
utánpótlás kategóriában 20 lovas közül a 6. helyen végzett.

Az Aranyos kupát 1986 óta rendezik meg, nevét egy olyan 
versenylóról kapta, aki olimpiai szerepléseivel tűnt ki a me-
zőnyből. A megmérettetés az amatőröket szólította meg, ez-
úttal 24 indulóval érkezett Bábolnára a viadal. A verseny-
zők közt egy bábolnai induló akadt, Széles Budai Andrea, 
a Kisbábolna Lovas Klub díjugratója az előkelő hatodik he-
lyet szerezte meg.

Az idei versenyszezonra a bábolnai lovaspálya is átala-
kult, számos fejlesztést valósított meg a Ménesbirtok. Bér-
ci Balázs igazgató lapunknak elmondta, áthelyezték a bírói 
tornyot, az egy új építményben kapott helyet. Innét a verse-
nyek lebonyolítói rálátnak a bemelegítő és a versenypályára 
is. Új lelátók is épültek, a régi, elkorhadt fa ülőhelyek nagy 
részét fedett, korszerű építményekre cserélték. 

DÍJUGRATÁS: BÁBOLNA SAJÁT VERSENYT KAPOTT

Hosszabb nyári szünetet követően NB I-es tekecsapatunk 
augusztusban felkészülési mérkőzések sorozatával igyeke-
zett a legfelsőbb amatőr osztályban való szereplésre han-
golódni. A hónap első szombatján a bajnoki rivális Orosz-
lányt hívták meg edzőpartnernek, őket szoros találkozón 
öt fa különbséggel győzték le, korábban pedig egy szlo-
vák szuperligás együttes ellen diadalmaskodtak, Egy héttel 
később négyes tornát szerveztek, melyen az osztrák legfel-
sőbb ligában szereplő Andau, valamint a hazai szuperliga 
élmezőnyéhez tartozó Ferencváros és Szolnok fogadta el a 
meghívást. Tekéseink ezúttal is bebizonyították, hogy még 
a legmagasabb szinten szereplő csapatok ellen is fel tudják 
venni a versenyt. A tornát a Ferencváros nyerte, második-
ként a Szolnok, harmadikként a hazai gárda, negyedikként 
pedig az osztrák vendégek végeztek. 

Skuba István szakosztályvezető két új igazolásról is be-
számolt, illetve a csapat szerkezetében is változások történ-
tek. A szakvezető lapunk számára elmondta, Torma József, 
aki eddig játékosként és csapatkapitányként is szerepet vál-
lalt, az utóbbi tisztét átadta Szilágyi András csapattársának. 
András ezentúl kevesebb szerepet vállal majd játékosként, 
inkább a szakmai munkát erősíti, a csapat összeállításában 

kap majd nagyobb hangsúlyt. Torma József természetesen 
játékosként továbbra is a csapat oszlopos tagja marad, így 
jobban tud majd a pontszerzésre koncentrálni. 

A szakosztályvezetőtől azt is megtudtuk, hogy két tehet-
séges fiatal játékost sikerült Bábolnára csábítani. Kiss Nor-
bertet a Győrszol csapatától igazolták, ő korábban serdülő 
korosztályos válogatott volt, Nákits Dániel pedig Győrújfalu-
ról érkezett, de korábban több nyugat-dunántúli, magasabb 
osztályú együttes ifjúsági játékosa volt.

Tekéseink aztán augusztus végén két alkalommal is meg-
mérkőztek a szuperligás Győrszol együttesével. Mindkét ta-
lálkozón a győriek nyertek, de együttesünk képes felvenni a 
versenyt magasabb osztályú csapatok ellen is.

A bábolnai gárda felkészülési teljesítménye és a csapat 
összeállítása, egységes szelleme mind arra utal, hogy Sku-
ba István szakosztályvezető előrejelzései megvalósíthatóak: 
egy dobogós helyezés reális célként merülhet fel, de a Bá-
bolna SE tekecsapata mindenképpen az NB I élmezőnyé-
hez kell, hogy tartozzon. 

Lapunk megjelenésére szeptember 3-án már le is játszot-
ták első hazai bajnoki mérkőzésüket az Eger együttese el-
len, remélhetőleg győzelemmel indítva a bajnoki szezont.

TEKE NB I: SIKERES BÁBOLNAI FELKÉSZÜLÉS ÚJ IGAZOLÁSOKKAL

24 ÓRÁS HORGÁSZVERSENY
Augusztus első hétvégéjén ismételten pecabotot ragad-

tak a horgászok az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület hí-
vószavára. A 24 órás versenybe szakavatott versenyhorgá-
szok is beneveztek. Ez a verseny igen népszerű, ezúttal pár-
ban próbálhatott szerencsét a hatvan nevező. A szervezők 
nem az egyéni fogásokat, hanem a párosok együttes ered-
ményét vették alapul. A tavat szakaszokra osztva, sorsolás 
útján vehették birtokba a horgászok, a szerencse döntötte 
el, hogy ki hol teljesíthet. A versenyt megelőzően a horgász-

egyesület haltelepítést is végzett, ez alkalommal 30 mázsa 
ponty került a tóba. 

A 24 órás versenyben a helyi horgászok vitték a prímet, ők 
nyerték el a legtöbb díjat is. Az első helyet Körmendi Lász-
ló és Turcsán Gábor szerezték meg 46,32 kilogrammnyi fo-
gással, második helyen végzett Pauer Gábor és Fekete Pé-
ter párosa 44,78 kilogrammal, harmadik helyen zárta a ver-
senyt Hatajer Zsolt és Bajcsai Zoltán 44,75 kilogrammal, a 
másodiktól csupán három századdal lemaradva. A legna-
gyobb halat, a több mint hétkilós pontyot Körmendi László 
fogta ki az Ölbői-tóból. 
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Elkezdődött a 2016-17-os megyei labdarúgó-bajnokság őszi 
szezonja. Együttesünk felkészülési mérkőzések sorozatával és jól 
átgondolt edzésekkel készült fel az újabb bajnoki megméretteté-
sekre. Birta Gábor vezetőedző szerint a tavalyihoz képest sokkal 
jobban sikerült a nyári alapozás. A csapathoz három új játékos is 
csatlakozott, valamint az U19-es gárda hat fiatalja is a felnőtt keret 
tagja lett. Az ifisták közül a Valkó ikrek, Csillag Máté, Kovács Máté, 
Bednár Dániel és Nagy Csaba szerepelnek az első csapatban. Az 
újonnan érkezettek közül Simon Milánt Banáról igazolták, Kállai 
Valentin a Gyirmótban nevelkedett, majd Gönyűn játszott, Lász-
ló Tihamér pedig járt már Gyirmóton, Csornán és Ménfőcsanakon. 
Mindannyian egy támadóbb játékrendszerű bábolnai labdarúgást 
igyekeznek majd elősegíteni.

A bajnokság első fordulójában focistáink a tavalyi 7. helyezett 
Sárisáp gárdáját fogadták hazai pályán. A két hasonló kaliberű 
együttes az első játékrészben nem bírt egymással, a bábolnai fia-
tal újoncok viszont remekül helytálltak. Ámbár Kovács Máté bünte-
tőt hibázott, ez nem szegte kedvét focistáinknak. A második félidő 
közepén csereként beállt Csillag Máté döntötte el aztán a találko-
zó sorsát. Kalamár Lajos kitűnő labdájával futott el a jobb oldalon, 
majd remek helyzetfelismerésének köszönhetően a sárisápi védel-
met átjátszotta, végül határozottan lőtt a hálóba. A vendégek fá-
radtan próbáltak az eredmény után kullogni, ám a hazai védelem 
jól vizsgázott. Bábolna SE – Sárisápi BSE 1:0.

Az U19-es gárda hat korábbi játékosát nélkülözve vágott a baj-
noki szezon elé. Csongrádi Péter edző új csapat építésébe kezdett 
a nyár folyamán, melyhez néhány U16-os focista és tárkányi fia-
tal labdarúgók is csatlakoztak Karvaly Ottó kíséretében, aki Péter 
segítőjeként és az U16-os csapat edzőjeként dolgozik a szakosz-
tálynál. A szezon első mérkőzésére még nem állt össze teljesen a 
csapat. Az edző szerint az őszi fordulók és a köztük lévő edzések 
még szükségesek ahhoz, hogy kemény és kitartó munkával egy 
rájuk szabott, bábolnai játékrendszert alakíthassanak ki. Ehhez ké-
pest nem lehetnek elégedetlenek az első forduló eredményével, 
hiszen egy olyan Sárisáp ellen mérkőztek, melynek játékosállomá-
nya alapvetően nem változott a korábbi évhez képest. Bábolna SE 
U19 – Sárisápi BSE U19 0:0.

A bajnoki szezon második fordulójában együttesünk Lábatlan-
ra látogatott. A felnőtt csapat a tavalyi második helyezett ellen re-
mekül játszott. Birta Gábor vezetőedző szerint kitűnően futballoz-
tak legényeink, fiatal, nyolc 20 év alatti életkorú játékost kiállító 
együttesünk olyan teljesítmény nyújtott, mely több gólos győzel-
met érdemelt volna. Mint mondta, a hazai gárda örülhetett inkább 
a döntetlennek, de ő sem elégedetlen a nyújtott teljesítménynek. 
Lábatlani ESE – Bábolna SE 0:0.

Az U19-es gárda ellenfele is rivális csapat volt. Legényeink ki-
mondottan jól fociztak egészen Kaluha Tamás súlyos sérüléséig. 

Ő egy szerencsétlen megmozdulásnak köszönhetően szenvedett 
balesetet, a mentők kórházba szállították. Néhány napos ápolást 
követően már jól van, az edzéseket azonban csak hetek múlva 
kezdheti el. Ezt követően a hazaiak irányítottak, és otthon tartották 
a három pontot. Lábatlani ESE U19 – Bábolna SE 0:0, U19 4:1.

A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik forduló-
jában az Ete látogatott Bábolnára. A vendégek az előző szezon vé-
gére szinte teljesen összetörtek, az idei bajnokságra sem sikerült 
még ütőképes csapatot összerakniuk. A fiatal bábolnai gárda ellen 
azonban jól kezdtek, mintegy húsz percig egyenrangú ellenfélként 
küzdöttek. A 29. percben aztán a jobb oldalon elfutó Kovács Má-
tét a tizenhatos vonalánál csak szabálytalanul tudták megállítani. 
Valkó Miklós középre lőtt labdájára a rövid saroknál Magyar Patrik 
érkezett, aki védhetetlenül fejelt a hálóba. Hét perc elteltével ismét 
Kovács Máté használta ki a középső védő bizonytalankodását. A 
labdát megszerezve már csak a kapussal állt szemben, és nem 
hibázott. A második játékrész csendes bábolnai fölénnyel kezdő-
dött, és a 61. percig kimaradt helyzetekkel, mezőnyjátékkal folyta-
tódott. Aztán elszabadultak az indulatok. A bábolnai Simon Milán 
szabálytalankodott a középkörben, majd szó-szót követett, és az 
ellenfelek a tettek mezejére léptek. Az eredmény: mindkét részről 
egy-egy kiállítás. A történet aztán odáig fajult, hogy a kiállított etei 
játékos a pályáról lefelé igyekezve szidalmazta és felhergelte a he-
lyi nézőket, amit nyomdafestéket nem tűrő szócsata és felesleges 
konfliktus követett. A játék hosszú percekig állt, míg kezdtek meg-
nyugodni a kedélyek. Sajnos nem végleg, mert a továbbiakban a 
vendégek még három labdarúgója jutott a kiállítás sorsára. Mind-
ez természetesen a játék rovására ment, az Ete összetört, a mieink 
pedig nehezen ocsúdtak fel a történtek hatása alól. A 70. percben 
aztán Kalamár Lajos szerzett labdát az ellenfél térfelének közepén. 
Remek helyzetben már lövésre készült, mikor szabálytalanul állí-
tották meg mintegy húsz méterre az etei kaputól. A szabadrúgást a 
sértett végezte el, lövése a felső lécről vágódott a gólvonalon túlra. 
A kegyelemdöfést három perc elteltével Fábián Dávid adta meg. 
Az újonc László Tihamér cselezte be magát az ellenfél tizenhato-
sán belülre, majd visszapasszolt Dávidnak, aki megszerezte első 
bajnoki találatát. Bábolna SE – Etei SE 4:0.

A tavalyi bajnoki szezonban nem okoztak nehézséget U19-es 
csapatunk számára az Ete elleni találkozók. Itthon 4:1-re, idegen-
ben pedig 9:0-ra vertük őket. Most azonban hat egykori ifistánk 
már a felnőtt együttest erősíti, így Csongrádi Péter edző a nyár fo-
lyamán 15-16 éves labdarúgókat kezdett beépíteni a társaságba. 
Nekik egyelőre még sok tanulnivalójuk akad, mivel a felkészítés-
nek korábban még nem tartottak azon szakaszában, hogy helyt-
állhassanak egy erős U19-es megyei mezőnyben. A harmadik 
forduló mérkőzésén az eteiek remekül kezdtek, már a negyedik 
percben megszerezték a vezetést. Három kitűnően képzett táma-
dójuk úgy járt át védelmünkön, mint a nyitott ajtón. A sérült Kaluha 
Tamás nagyon hiányzott a hátsó szekcióból, a pályán lévők sajnos 
nehezen tudták tartani a vendégek csatárait. Az első félidő köze-
pén már 2:0 volt az Ete javára. Csupán fél óra elteltével ébredtek 
fel fiataljaink, ekkor támadóbbá vált játékuk. Egy tizenhatos körüli 
kavarodásból csatáraink kerültek ki győztesen. A labda a jobb ol-
dalon érkező Német Dávid elé került, aki magabiztosan lőtt a há-
lóba. Hat perccel később kiegyenlítettek ifistáink. Németh Dávid 
indította az akciót és ő is fejezhette be. Indítását kitűnően passzol-
ta vissza játékostársa, és Dávid ezúttal fejjel volt eredményes. Há-
rom perccel később sajnos a vendégek visszavették a vezetést, 
és a második játékrészben is jól használták ki támadójátékosa-
ik gyorsaságát és technikai képzettségét. Bábolna SE U19 – Etei 
SE U19 2:4.

Hantos

LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSŐ OSZTÁLY:

A FELNŐTT CSAPAT VERETLEN, A FIATALOK MÉG ÉPÜLŐBEN
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Új kezdeményezéssel rukkolt elő Szilágyi Ágnes, a sportcsar-
nok gondnoka, aki számtalan sportesemény szervezője. Ezúttal 
egy olyan labdarúgótornát hívott életre, mely a legfiatalabb és a 
legidősebb korosztályú focistákat hozta össze. Augusztus 27-én 
a Bábolna SE sporttelepén először hét és kilenc éves labdarúgó 
palánták gyülekeztek, majd délután öt órától egy kuriózumnak 
számító focimeccs vette kezdetét.

A névadó személyéről a szervező elmondta: Szeder József 
tősgyökeres bábolnai volt, aki már gyermekkorában elkezdett 
focizni. Komáromi tanulmányai során a helyi csapat felfigyelt te-
hetségére, de Józsi bácsi inkább a bábolnai együttest kívánta 
erősíteni. Hosszú ideig sportolt aktívan, állandó nézője volt a me-
gyei csapat mérkőzéseinek. Néhány éve bekövetkezett halálá-
val egykori remek sportembert veszített el a település, aki méltó 
névadója lehetett az újonnan útjára induló kupának. Az esemény 
megnyitóján Farkas János, a névadó barátja és sporttársa mél-
tatta Szeder József életét. 

Délután egy órától aztán hatalmas nyüzsgéssel vették birtok-
ba a labdarúgópálya zöld gyepét a hét és kilenc éves kis focis-
ták, három kispályán küzdöttek a győzelmekért. A legifjabbak 

versenyében bőnyi, bábolnai győr-szabadhegyi és komáromi re-
ménységek rúgták a bőrt óriási lelkesedéssel. Az U7-esek küz-
delmeiben a Komárom együttese diadalmaskodott 100 %-os 
teljesítménnyel, másodikként a Győrből érkezett szabadhegyi 
csapat végzett, Bábolna lett a harmadik, a negyedik hellyel pe-
dig a bőnyieknek kellett beérnie. A focisták közül különdíjban ré-
szesült Gjika Dávid Komáromból és Gyécsek Balázs Bábolnáról.

Az U9-es korosztály meccsei is fiatalabb társaikéval egyidő-
ben zajlottak. Itt hét együttes mérte össze tudását az előbbiek-
kel hasonló elánnal. Ebben a sorozatban is a Komárom gárdája 
szerezte meg a végső győzelmet, második helyen Bábolna II-es 
csapata végzett, a harmadik helyet Győr-Szabadhegy nyerte el. 
A további helyezéseken a Győrszentiván, Bábolna I-es csapata, 
Császár, illetve Bőny osztoztak. Különdíjakban ezúttal sem volt 
hiány. A gólkirályi címet a komáromi Lakasz Márton nyerte el, a 
legjobb kapus címet pedig a bábolnai Vass Dávid kapta.

A torna következő szakaszában egy különleges találkozóra ke-
rült sor. A bábolnai öregfiúk labdarúgóinak vendégeként a győri 
ETO szépkorú focistái látogattak településünkre. Az egykori ne-
ves labdarúgó, Póczik József irányítása mellett olyan régi focis-
ták léptek pályára, mint Füzi Géza, Riba Zoltán, Birta Gábor, vagy 
Korsós Attila. A helyi öregfiúkat a már korosabb alapembere-
ken kívül erősítették olyan játékosok is, akik néhány éve hagy-
ták abba az aktív labdarúgást. De érdemes megemlíteni dr. Fehér 
Péter szereplését is, aki a mezőny legidősebb tagjaként még gólt 
is szerzett. A mérkőzés baráti, mégis küzdelmes volt, tizenegy 
gól született. Végeredményben a hazai gárda diadalmaskodott 
6:5 arányban. Szilágyi Ágnes szervező a játék befejeztével Bá-
bolna labdarúgásáért emlékérmet adományozott Horváth Csa-
bának és Rózsahegyi Tamásnak, akik most hagyták abba az ak-
tív labdarúgást, és évtizedekig erősítették a BSE együttesét.

Az egész délutánt átölelő program közös vacsorával és élmé-
nyektől dús beszélgetéssel zárult.

SZEDER JÓZSEF EMLÉKTORNASZEDER JÓZSEF EMLÉKTORNA

A tanszünet ellenére gyermekek sokasága lepte el a nyári hónapokban a sportcsarnok, illetve az általános iskola aszfaltos és mű-
füves pályáit. Szilágyi Ágnes lelkes szervezésének köszönhetően idén sem kellett lemondani a mozgás, sportolás örömeiről. 

 Ági néni lapunknak elárulta, a sportcsarnok kapuja a kisiskolások mellett – mint ahogy ez idáig minden évben –, a helyi fiatalság 
és baráti társaságok számára is nyitva állt. Kedden és csütörtökön a sportcsarnokban kerültek elő a floorball-ütők, míg a kosárlab-
dapályát a tinédzser korosztály vette birtokba. A műfüves focipályán a kisebbek hódolhattak a mozgás szenvedélyének. Ági néni 
gondos felügyelete mellett rúgták a bőrt, de ügyességi és szórakoztató 
játékok is kerültek a repertoárba. A melegebb napokon vízibombával és 
vízipisztolyok segítségével hűtötték le magukat. Nagy gondot fordítottak a 
megfelelő bemelegítésre is, így teljesen biztonságos körülmények között 
élvezhették a mozgás örömeit. Az esti órákban felnőtt baráti társaságok 
kapcsolódhattak ki egy kis mozgással, mely egy-egy fárasztó munkanap 
után igazi lelki felüdülésnek hatott.

 Augusztus végén, zárásként közös horgászatra invitálta Ági néni azon 
gyermekeket és szüleiket, akik a nyár folyamán rendszeresen részt vettek 
a sportos szünidei matinén. Szülők segítségével vették cókmókjukat és az 
Ölbői-tóhoz kirándultak. A tó melletti füves területen focizhattak, de legin-
kább a pecázás örömeibe kóstoltak bele. A játékot egy kis piknik követte, 
mikor is már szóba került a jövő évi sportos szünidei matiné lehetősége.

SPORTOS SZÜNIDEI MATINÉ JÁTÉKKAL ÉS PIKNIKKELSPORTOS SZÜNIDEI MATINÉ JÁTÉKKAL ÉS PIKNIKKEL
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Városunk büszkesége, Miskolczi 
Julianna sportlövő, a Komáromi 
Városi Sportegyesület versenyzője 
hazatért az olimpiáról, Rióból. Olim-
piai szerepléséért egyesülete már 
megünnepelte Komáromban, ahol 
a kitűnő sportlövő díszoklevelet és 
ajándékcsomagot kapott.

A 2014-es Európa-bajnok Miskolczi 
Julianna az olimpia első napján első 
magyarként mérettette meg magát. 
Augusztus 6-án már reggel 8.30-kor 
el kellett foglalnia lőállását légpuská-
ban. A számban végül a 22. helyen 
végzett. 

– Jobb eredményt vártam magamtól. 
Tudtam, hogy mennyien drukkolnak 

nekem, hiszen folyamatosan kaptam 
az üzeneteket. A verseny előtti nap 
azonban már nem néztem meg a te-
lefonomat, nem akartam, hogy ez a 
tudat nyomásként nehezedjen rám 
– tudtuk meg Miskolczi Juliannától, 
aki érdekelt volt a kisöbű sportpuska 
3x20 lövéses összetett számában is. 
A sportlövőnek összesítettben 577 kör 
lett az eredménye – itt a kvalifikációs 
eredményénél lényegesen jobb tel-
jesítményt nyújtott – és szintén a 22. 
helyet szerezte meg, mondta el a ko-
máromi rendezvényen. 

Miskolczi Julianna Bábolna büszke-
sége is, eredménye tiszteletre méltó. 
Gratulálunk!

BUJÁKI BÁLINT VILÁGBAJNOKBUJÁKI BÁLINT VILÁGBAJNOK

ELŐSZÖR AZ OLIMPIÁNELŐSZÖR AZ OLIMPIÁN
MISKOLCZI JULIANNAMISKOLCZI JULIANNA

Sopronban rendezték meg a három dimenziós íjász 
világbajnokságot. Ez volt csak igazán a bábolnai Bujá-
ki Bálint terepe, ahol nagyon sikeresen versenyzett, és 
– jó hírnevet szerezve városának is – első helyen vég-
zett. Legutóbb éppen egy Európa bajnoki szereplés 
kapcsán hallhattunk a fiatal íjászról, most pedig már 
egy világbajnoki cím birtokosával beszélgethettünk.

A korosztályos versenyben Bálint kadett-korosztályúnak 
számít, ebben a mezőnyben teljesített és előzte meg a vi-
lág számos pontjáról érkezett, felkészült riválisait. A meg-
mérettetésen reflex íjjal lőtt.

Bálint elmondta, a dobogón állók mind-
egyike magyar nemzetiségű volt, ami nagy 
büszkeség számára is. Bálint ezen a világbaj-
noki versenyen tavaly kilencedikként végzett, 
most pedig a kivívta a győzelmet. A fiatal íjász 
nagyon magas pontszámmal verte a me-
zőnyt: a másodikként végzett sportoló társát 
81 ponttal, a harmadikat pedig 188 ponttal 
előzte meg. Így  az első hat rangsorolt közt 
vívott döntő esetén sem lett volna kérdés Bá-
lint első helye.

Bujáki Bálint elmondta, az idei világbajnok-
ságban több mint 15 nemzet képviseltette 
magát, ellenfelei színvonalas, profi, köztük 
sokan szponzorált versenyzők. 

Erre a versenyre kvalifikáció nélkül lehetett 
nevezni, ezen a világbajnokságon, ezért is 
volt népes a mezőny. 

– A pontszámaim alapján a felnőtt verseny-
zők eredményei nem voltak messze az enyéimtől. A továb-
biakban ezért másik íjkategóriára váltok, mert korosztá-
lyomban ezzel az íjjal azt hiszem elértem a csúcsot. Célom 
az olimpia, de ahhoz még másik, olimpiai íjszerszámon is 
jól kell teljesítenem, nívós versenyeredményeket kell kivív-
nom. Edzőm, Molnár József támogat ebben engem. Ígé-
rete szerint segít nekem abban, hogy ez ne csak egy álom 
legyen, magyarázta a fiatal íjász.

Bujáki Bálint nagy reménysége a sportágnak, eredmé-
nyeihez gratulálunk!

HD


